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pro-
Brigada lui Jurj Gheorghe din sectorul И al minei Etipenî este cu

noscută în întreaga exploatare pentru rezultatele frumoase obținute în 
ducție. Iată înPe șantierele industriale

Ritm de muncă 
susținut!

Prima cerință ce se impune în 
scopul creării de condiții optime 
pentru ca sarcinile de plan pe 1965 
sa fie îndeplinite ritmic, din prima 
zi a noului an, este realizarea inte
grală 
nilor 
cum 
cere.

și la toți indicatorii a sarcî- 
de pian pe anul curent, pre- 
și a angajamentelor de între
ba acest capitol majoritatea 

colectivelor unităților noastre eco
nomice sînt la înălțime. Au toate 
premizele de a păși cu „dreptul" 
pragul noului an. Și printre acestea 

în primul rînd minerii, fo- 
energețicienii precum și co- 
celorlalte unități industria

șe află însă în situația a- 
și colectivele șantierelor de

se află, 
restieriî, 
lectivele 
ie. Nu 
cestora. 
construcții După cele 10 luni înche’- 
iate din acest an, în sectorul cons
trucții industriale, situația îndepli
nirii planului se prezintă astfel: 
I.C.M.M. Petroșani și-a realizat pla
nul valoric doar într-o proporție de 
65 la sută, șantierul de construcții 
Paroșeni într-o proporție de 91 la 
sută, iar T.C.M.C.-Coroești și șan
tierul de montaj Paroșeni și-au în
deplinit planurile în proporție de 
100 la sută. In aceeași perioadă pla
nul de investiții la întreprinderile 
industriale din Valea Jiului a fost 
realizat în proporție de 97 la sută, 
cele mai 
du-se la 
suprafață
I.C.M.M. 
Coroești. 
dustriale 
tea lor o seamă de greutăți care 
le-au stîntenit activitatea, îngreunînd 
realizarea sarcinilor de plan. Prin
tre acestea se pot socoti lipsa nu
mărului necesar de muncitori neca
lificați. de cadre tehnice, primirea, cu

slabe realizări înregistrîn- 
iucrările industriale de Ia 
ale C.C.V.J.. executate de

Petroșani și T.C.M.C.
Unitățile de construcții in- 
an întîmpinat în activita-

(Continuare in pag. 3-a)

clișeu un schimb din această brigadă.

frontal cu mecanizare complexă 
la mina Uricani

intrat 
prima

partid, faptul că ele și-au exercitat 
cu competență rolul conducător. S-a 
acordat o deosebită atenție întăririi 
rîndurilor partidului; în timp de 
an au fost primiți în partid 54 
candidați și 52 membri de perfid, 
activitatea organizației de bază 
fost atras un larg activ fără
partid. Comitetul de partid s-a pre
ocupat de îmbunătățirea stilului de 
muncă al organizațiilor de bază, de 
activizarea membrilor de partid, prin 
repartizarea de

De curînd s-au desfășurat lucrările 
conferinței de partid de Ia exploata
rea minieră Uricani. Delegații celor 
șapte organizații de bază s-au adu
nat pentru a dezbate munca depu
să de 
niștii 
an.

Atît 
cuvîntul participanților la discuții au 
fost subliniate rezultatele de seamă 
obținute de colectivul minei în rea
lizarea sarcinilor de producție — 
criteriu important 
de apreciere a 
eficacității muncii 
de partid. Comu
niștii, toți minerii 
de la Uricani se 
pot mîndri cu rezultatele obținute. 
După ce în 1963 planul anual a fost 
îndeplinit încă la 15 decembrie, în 
primăvară, minei Uricani i-a fost 
decernată diploma de unitate eviden
țiată în întrecerea socialistă pe ra
mura industriei extracției de cărbune. 
In acest an, prin repartizarea de 
membri și candidați de partid la fie
care loc de muncă și în fiecare 
schimb, prin munca politică efica
ce și cuprinzătoare pe care au de- 
pus-o organizațiile de bază în spri
jinul realizării măsurilor tehnico-or- 
ganizatorice s-a ajuns la depășirea 
substanțială a angajamentului asumat 
în întrecere. In zece luni s-au extras 
peste pian 27 749 tone de cărbune, 
față de 10 000 tone — angajamentul 
inițial al colectivului minei — pro
ductivitatea muncii planificate a fost 
depășită cu 90 de kg pe post, eco
nomiile 
750 000 
tiții a 
104 la

La aceste realizări, așa cum s-a 
arătat în conferință, o contribuție de 
seamă au adus-o brigăzile conduse 
de comuniștii Pînzaru Alexandru, Cîr- 
ciumaru Victor. Bora Grigore, Teodo- 
rescu Stancu, Soreseu Constantin, 
Rudic Constantin. Hrițcan Vasile. 
Drăghici Aurel, Ilin Cornel, lleș loan. 4 
Pentru aportul adus la succesele co
lectivului exploatării, darea de sea
mă a citat pe maiștrii RtrginăMiluții, 
Enache Dumitru. Barna Gheorghe, 
Mihai Francisc, Răgan Constantin, 
pe inginerii Stana Mihai, îancu loan. 
Sziiszer Alexandru.

comitetul de partid, de comu- 
de la mină, de-a lungul unui

în darea de seamă cît și în

un 
de
Ea

a 
de

Conferinfa de partid 
de la mina Uricani

sarcini concrete tu
turor membrilor și 
candidaților de 
partid, de îndruma
rea efectivă a or
ganizațiilor de ma
să. Invățămîntul 

desfășurat bine, frec-de partid s-a
vența la cercuri fiind de 81 la sută 
iar propagandiștii au fost selecțio
nați din rîndurile celor mai pregătiți 
membri de partid. Din rîndul cursan- 
ților s-au ridicat cadre de muncitori 
care, se numără printre fruntașii în 
întrecerea socialistă. Așa sînt tov. 
Manolache Vasile, Ilin Cornel, Rudic 
Constantin, Dragomir îancu, BoHo 
Iosif, Pînzaru Alexandru.

FRANGISC VETRO

(Continuare in pag. 3-U)
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șantierulPeAspect cotidian de 
Lupeni.

la prețul de cost depășesc 
de lei, iar planul de inves- 

fost realizat în proporție de 
sută.

mina 
căr-

în exploatare cei mai mecanizat abataj de la 
dată la această mină s-a trecut la exploatarea 
abatajului cu front lung, înzestrat cu o haveză și 

raclete. Abatajul are o lungime de 80 m 
stîlpi metalici hidraulici. Toate operațiunile 

Din

Recent, a
Uricani. Pentru 
bunelui după metoda 
puternice transportoare cu 
și este susținut în parte cu 
de tăiere, armare și transportul cărbunelui sînt complet mecanizate, 
acest abataj vor fi extrase .zilnic peste 200 tone de cărbune.

Tot Ia această exploatare s-a experimentat cu succes un 
portor cu raclete executat la uzinele UNIO din Satu Mare. El 
gime de 150 m și o capacitate de transport de 150 tone de 
oră, față de 70 tone cît aveau vechile transportoare.

In curînd și celelalte exploatări miniere din bazinul Văii 
fi dotate cu asemenea transportoare de mare capacitate.

nou tranș
are o lun- 
cărbune pe

Jiului vor

UNDE MERGEM?
• Astă seară, la ora 20, 

colectivul de actori al Tea
trului de stat din Petroșani 
va prezenta in localitate un 
spectacol cu piesa „Măsură 
pentru măsură", comedie în 
5 acte de W. Shakespeare.

Același spectacol va fi 
prezentat și în seara zilei 
de типе, la aceeași oră.

• Frumoase reuniuni to
vărășești vor fi organizate 
diseară in sala clubului sin
dicatelor din Petroșani și în 
sala cinematografului din 
Uricani.

• Teatrul de estradă din 
Deva prezintă astă seară, la 
ora 20, în sala clubului 
muncitoresc din Aninoasa 
un spectacol cu „Revista 
comorilor".

• Același spectacol va fi

O и
Я ?•
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prezentat miine seară la o- 
rele 17 și 20 in sala clubu
lui muncitoresc din Liipeni.

• Azi, la ora 16, are loc 
la clubul muncitoresc din 
Petrila un interesant con
curs de șah. Mîine, la ora 
IO, ziaristul Ion Bălan din 
București va expune confe
rința „Lumea într-o săptă- 
mlnă". Va urma un scurt 
festival „Parada modei" or
ganizat de cooperativa 
„Jiul" din Petroșani. Seara 
va fi organizată aici o fru
moasă reuniune tovărășească.

SPORT

• In cadrul seriei a Il-a 
a campionatului republican 
de volei categoria A, se va 
disputa mîine la ora 10, tn

cons- 
operati- 

între tehni- 
tura de 
Impreu- 

pot găsi 
optime

Termocentrala
Paroșeni : 
fătuire 
vă
cieni și 
serviciu, 
nă. se 
soluții
pentru asigurarea 
funcționării din 
plin a agregatelor.

In pas cu sarcinile
Așa cum s-a arătat în darea de 

seamă și în discuțiile purtate, fru
moasele realizări obținute de minerii 
de la Uricani își au la bază munca 
politică multilaterală pe care au des
fășurat-o organizațiile de bază de

r^nfîLnir} eu etwLeutLații J

3 Stele subpămîntene ■ Cărbunele pă
răsește locurile natale ■ Prin hărnicia 

colectivă

s-a 
o dată 

întîl- 
adîn-

sala de sport a IM P. îniîl- 
nirea dintre Știința Petro
șani — înainte Timișoara.

Mifoe se consumă ul
tima etapă tn campionatul 
categoriei В la fotbal. Jiul 
Petrila va juca acasă în 
compania echipei Gaz metan 
Mediaș. Meciul va începe 
la ora 14,30.

• Ultima etapă se consu
mă și în campionatul regio
nal de fotbal. Din cele 6 e- 
chipe din Valea Jiului, doar 
Minerul Aninoasa va juca 
pe teren propriu, primind 
replica fotbaliștilor de la 
Refractara Alba lulia.

• In mai multe localități 
din Valea Jiului se vor dis
puta înttlniri pasionante de 
popice intre cele 13 echipe 
împărțite în două serii, par
ticipante la campionatul o- 
rășenesc.

Inserarea s-a așternut de mult peste comuna 
de pe vale. Chiar și la club luminile au început 
să pălească una cîte una. Doar lămpile de neon, 
răsfirate de-a lungul străzilor și ajutate de mul
țimea stelelor încrustate pe bolta cerească, mai 
destramă vălul negru al nopții.

La această oră tîrzie, minerii din schimbul 
trei se pregătesc de intrare în șut. • Stelele ce 
strălucesc în înal- 1 O t- î t * __ _
tul senin par 
de mărimea „li
curicilor" ce lil- 
m-inează calea și 
munca mineri
lor în adîncuri. De cum cobori cu colivia, ste
lele adevărate se pierd în nemărginirea univer- 
sului. Steluțele în miniatură rămîn însă prietenii 
solidari ai minerilor. Să ai întîlnire la lumina 
lor cu Crisțea Aurel ori cu alți evidential în 
întrecere, '.пи-i tocmai lucru greu. E mai dificil, 
în schimb, să te avînți în discuții eu acești mi
neri destoinici Ia locurile lor de muncă. Aici, 
în abataje, nici unul nu-i dispus să poarte dis
cuții. Toți muncesc de zor. Perforatoarele,: mî- 
nuite de brațe vînjoase, străpung cu lăcomie 
stratul gros1 de cărbune. Izbituri puternice de 
secure fixează stîlpii și grinzile așa cum cere 
monografia de armare. Totul e organizat pînă 
în cel mai ' mic amănunt. Nici 
altfel. Nit poți să fii 
fii un bun meseriaș, 
muncii. Responsabilul 
posedă cu prisosință
sînt cele 3344 tone de cărbune extrase peste 
plan în cele 10 luni ce au trecut de la începutul 
anului.
a mai

...In 
răgaz 
și discută. Dacă în abataj ai făcut cunoștință 
cu mutica - avîntată a minerilor, acum poți afla

nu s-ar putea 
mereu evidențiat fără să 
un iscusit organizator al 
de brigadă Gristea Aurel 
aceste calități. Mărturie

La acestea, în luna noiembrie brigada 
adăugat alte 541 de tone.
abataj se pușcă din nou. In perioada de 
cît ține pușcarea minerii iau gustarea

și despre metodele pe care le aplică, precum și 
despre rezultatele celorlalte brigăzi care aspiră 
la primul loc în întrecerea pe sector. Și dintre 
acestea sînt amintite brigăzile conduse de Boyte 
Adalbert, Hie Nicolae, Gall Mîhai, dar îndeosebi 
minerii din brigada condusă , de comunistul Da
vid Ioan. Din frontalul lor au fost extrase în 
10 luni 2 288 tone de cărbune în afara planului. 

Pușcarea 
terminat și 
cu ea și 
nirea din
curi cu cîțiva din
tre minerii evi- 

dențiați în întrecerea socialistă din sectorul I 
al minei Aninoasa, mineri din brigada lui 
Cristea Aurel.

Trezit din somnu-i de mile-mi, smuls 
tul de stîncă dură, cărbunele părăsește 
natale. In vuiet continuu de crațer, 
strălucitori o pornesc într-un șuvoi 
spre buncăr. Oricît ar fi acestea de mari, în 
perioada cînd se dă producție din plin, rosto- 
goalele se dovedesc neîncăpătoare, iar vagone- 
tele insuficiente. Șiragul lung de 1 vagonete 
pline este preluat de mecanici și frînari. Vago- 
netele aleargă grăbite ducînd cărbunele spre 
ziuă. Rodul întregii activități a minerilor, me
canicilor, cuplătorilor, se întrupează în aceste 
convoaie nesfîrșite de vagonete ’ cu cărbune. '

Fluxul muncii continuă zi și noapte fără în
cetare. Pri-n hărnicia colectivă, pe cupele fitnicu- 
iarului au fost trimise din Aninoasa spre pre- 
parația din Petrila în acest an 23 380 tone de 
cărbune peste prevederile planului. La baza 
succesului a stat sporirea productivității mun
cii. Numai în noiembrie productivitatea a ajuns

din pa- 
Іосигйе 
bulgării 
neslîrșit

(Continuare tn pag. 3-a)
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Pădurea, comoară 
de bogății și frumuseți

Podoabă a peisajului carpatin, pă- 
dprea constituie una dintre princi
palele bogății ale patriei noastre. 
E ocupă 27 la sută din suprafața 
țarii- Din teritoriul regiunii Hune
doara pădurea ocupă jumătate, iar 
din teritoriu} Văii Jiului două treimi. 
După două decenii de muncă în- 
dîrjită pentru refacerea fondului fo- 
ZCgtier și asigurarea unui echilibru 
între creștere și recoltare, plaiurile 
dezgolite de pe unele fețe ale ma

gtvllor Retezat si Vîlcgn, Godeanu 
și Sebeș s-au acoperit din nou cu 
arbori falnici. Agi bazinele forestiere 
dintre cele două JJiiri oferă indus
triei noastre socialiste importante 
cantități de masă lemnoasă. In fa
bricile și combinatele din București. 
Tîrgu-Mureș, Craiova, Codlea, fagii 
și brazii Arcanului, ai Voievodului 
sau Sohodolului se transformă în 
placaje și‘ furnire, plăci aglomerate 
și fibre lemnoase, mobilă, uși, par
chete, traverse pentru căi ferate, 
stîlpi pentru telecomunicații, hîrtie, 
Spirt metiiic, paște chimice și mă
tase artificială etc.

Crearea unei ample rețele de căi

ȘTIAȚI CA...
• Longevitatea medie a moscovi- 

ților este în prezent de 65 de ani 
pentru bărbați și 73 pentru femți, 
Anul aeesta au fost alocate pentru 
sănătatea oamenilor muncii din ca
pitala sovietică 220 milioane de 
ruble, cu 25 la sută mai mult decît 
acum cinci anj.

• Cel mai vechi document aflat 
în arhivele Prggăi datează de la 30 
iitnie 1158. Este vorba de un per. 
ggment cu dimensiunile de 17/9 om

• In medie, nouă milioane de a- 
mericani lipsesc intr-o zi de 1« ser
viciu din cauză de boală.

• Zilnic, în lumea întreagă apar 
8Ѳ00 cotidiene în.tr-un tiraj mediu 
global de 300 milioane exemplare.

• Potrivit afirmațiilor făcute de 
profesorul Paul Payrau (Franța) cor- 
nsea unui pui de rechin poate fi 
grefată la ochiul omului.

• La „Smithsonian Institute” 
(S.U.A.) g fost expus un uriaș dia
mant găsit intr-o mină în apropiere 
de Kimberley (Africa de sud) carp 
are diametrul de circa 3 cm și cîn- 
tărește peste 253 de carate.

• Locuitorii localității Circleville 
— denumită capitala dovleacului — 
din statul Ohio (S.U.A.) sînt spe
cializați în cultivarea dovlecllor, boe- 

de trasport forestier (Bifogu, Stra
ja IJ, Valea Pietrosu. Stînconi, Po- 
latiște, Dealul Babii) utilajele mo
derne (fierăstraie mecanice, maca
rale, funieulare) și locuințele eopș- 
truite în gurile de exploatare au 
schimbat radical condițiile de mun
că și de viață ale muncitorului fores
tier.

Pentru turiștii care după o zi de 
încîntăteare peregrinări prin făgeturi 
și brădete șu poposit seara la una 

din cabanele munoilprilor forestieri, 
iluminatul electric, aparatul de ra
dio, cărțile din biblioteca sau al
beața îmbjetoare a paturilor așter
nute pu mai constituie azi o sur
priză, Asemenea lucruri au intrat în 
obișnuit. Nici gazdele nu se miră 
văzînd în creierul munțiipr oameni 
veniți să-și cunoască meleagurile, 
bogățiile, prietenii. Asemenea întîl- 
niri au intrat și ele tot îr) obișnuit,

Șl parcă recunoscătoare aglor care 
o îngrijesc și sădesc anual pe tărî- 
murile ei milioane și milioane de 
puieți, pădurile noastre oferă cu dăr
nicie prietenilor ei comori de bo
gății și frumuseți.

A. N1CH1FQREL

fonilor și altor cucurbitacee. Culti
vatorii aînt cît й poate de mtndri de 
succesele lor. In fiecare an, ae or
ganizează o expoziție, care durează 
patru zile șl la care se premiază cel 
mai greu dovleac, In anul 1963, 
dovleacul premiat «întărea 62 kg. iar 
<ol premiat în 1861 — 106 kg, o 
cucurbitacee de categoria suporgrea.

• Artizanul Cesar Dobarro (Spa
nia) a descoperit o metodă de pre
lucrare a dinților de șacal, care pot, 
după tratarea înfr-o baie specială, 
să înlocuiască fparte bine fildeșul 
natural.

A N E O
w • Un cetățean își cumpără o bu- 

fcată de ștofă și se duce la croitor 
’să-și comande цп costum.

Croitorul măsoară stofa, o sucește 
pe toate părțile și apune: •

— Nu, nu iese. E prea puțin ma
teriei.

Omul se duce atunci la un alt 
croitor care măsoară și el stofa, 
după care acceptă comanda.

Cînd costumul este gate, cetățea
nul îl îmbracă și se întoarce ia pri
mul croitor:

— Vezi, арвдэді că stofe mi a-

FABULA
Prpa hulpav era lupul, 
Toț ce prindea mine». 
Stmttadu-se eg-i tare, 
La nimeni conț nu da. 
Lacom nevoie mare 
lam bi tîrlă a dat 
Și fără a alege

pue pg-nfulmL 
Я-a ospătat c-o oaie, 
Cu-n noaten îngrășat 
Apoi șha foit desertul 
Un miel catifelat. 
Infulrtid întrema 
Că era pofticios 
Surul de lup tîlharui 
8-s înecai ctim op.

Morala
Oricine din avutul 
Obștesc se vamfrupta. 
Așa precum lupului, 
„Osul” în gît La sta.

D. CRIȘAN

FAPT DIVERS

EL E...
Jl Intilnești mai rar, dar totuși 11 

ințilnești. Și este regretabil oă in 
EL s-uu cuibărit asemenea „manie- 
re". II vezi pe stradă. Nu-l deose
bești de alți oameni. Și EL ește tot 
am. Mergi alături de EL. Nu-l cu
noști. Se ivesc insă împrejurări cină 
il cunoști bjne, cirul trebuie să-l cu
noști.

Pleci dimineața la șerviciu. Aș
tepți autobuzul. Vine. Vrei, după 
cum este firesc, după cum glăsuiesc 
instrucțiunile, prin spate. EL urcă 
prin față. Dacă încearcă cineva să-i 
atragă atenția, il pune la punct cu 
vocea-i gravă.

Sau la cantină. Te întorci de la 
lucru. E lume multă in sala de mese 
N-ai încotro. Trebuie să aștepți. Dar 
iată că vine și EL. Niei nu se așea
ză bine pe scaun că și este servit. 
Iar tu stai și aștepți, fți vine In sflr- 
șif riridul. Copstați iasă cu stupefac
ție că, pe ciad plinea ta e de alaltă
ieri, EL servește pline proaspătă, 'cal
dă. Tu iei masa intr-o jumătate do 
'oră — o oră, EL termină repede. Șl 
tu ești om și EL este am, dar EL este 
In plus... cipeoa.

Mergi seara la restaurant. 4/ auzit 
că a venit un vin... EXTRA Te în
deamnă inima să-l guști. EL insă 
este prezent și aici. Ospătarul a- 
leargă printre mese fără . oprire. II 
chemi, ll rogi frumos, il implori, 
„Vineee..." — iți răspunde. Dar vine 
la masa LUI. ll servește prompt. 
Ție пи-ți aduoe vin EXTRA. S-a ter
minat. Mai sint doar și alte feluri 
de vin. EL e mulțumit. Doar este... 
cineva.

ll întilnești pe stradă sau, la ser
viciu Dacă-l cunoști cumva, ou onor 
aștepți să-l saluți, ițț faci datoria 
(fără onor). EL insă abia iți răs
punde, dacă totuși.,, se hotărăște s-o 
Iacă.

Ospătarii, barmanii, măcelarii, vin- 
2ătorii, șoferii, . frizerii sau croitorii, 
toți ll cunosc pe EL ca pe un am... 
greu. De aceea, il intimplnă întot
deauna au un respectabil și înclinat 
„Să trăiți". Și EL știe de ce. știu și

DOTE
junge și colegul dumitale a reușit 
totuși a.o scoată la capăt.

•— Păi bine, omule — răspunde 
croitorul. Băiatul colegului meu nu 
are nici măcar cinei ani, pe cînd al 
mdu a frec ut de 12.

• Șoferul adreșîndu-se pietonului 
pe care l-a călcat:

— Tot te afli dumneata sub ma
șină, fii bun și vezi dacă nu s-a 
spart ceva acolo.

• Femeia consideră că în fiecare 
problemă există două puncte de ve
dere — al ei și cel greșit

Palatul de ciocolate
Palatul de ciocolată este denumirea 

unei noi peșteri descoperite de geologi 
în munții Căliman, la o altitudine 
de peste 1 600 m. Plafonul cavernei, 
de o rară frumusețe, pare a fi tapi
sat d₽ uti maestru cofetar, a cărui 
imaginație a ergat din zahăr și cio

colată bizare filigrane, figurine și 
îneruateții. Alta galerii dau impresia 
a fi acoperite de o imensa blană eu 
fire din piatră-

Originea unor tradiții 
marlnMreytl

Cu multe de«mll fo urmă, la Ca
lați erau obișnuite concursuri popu
lare, la care partieipau amatori din 
întreaga țară, Festivitățile erau dea- 
ehiae prin 5 aalve de artilerie- Din
tre „diamplmete” nelipsite la ase
menea oeasli erau „trecerea punții 
fermecate în insula dracului”, care 
cerea din partea eoneurenților abili
tatea de a traversa pa bîrne insta
bile de lemn o porțiune dintre gră
dina publică și a insulă din lacul 
Brateș și lupta cu bărclte, în care 
fiecare echipă căuta să răstoarne 
ambarcațiunile adverse. Concursuri]? 
populare se inchateu eu a „mare bȘ-

CINE VA
ei de ce și fiu se sfieșc cp,. in văzul 
hunii, șă-i ofere pretutindeni miile- 
tatea, Nici EL nu șe sfjește s-o pri
mească. l se pare că are conștiința 
cea mai demnă, cep mai curata din 
lume. Dar pentru tine, pentru toți 
oamenii cinstiți, modești, EL este 
lipsit de ceea ce numește omenie, 
de ceep ee se numește respect, de 
civilizație.

LUI i-pr trebui o lecție pentru a 
пи-și mai privi semenii de sus in jos. 
Q lecție le-ar trebui și acelora care 
il privesc umil, de ]os in sus, vâ- 
zind in EL... atotputernicul, greul, 
înaltul. Nu de altceva, dar legile 
bunei cuviințe sună la fel pentru lotl 
oamenii- D- PLQ1ESWNU

însemnare ; COM I ZIE î
Așe pare după clișeul alăturat. 

Multe din balcoanele blocurilor date 
nu de mult în folosință în ййгііргиі 
Ljvezeni, printre care ale blocurilor 
F 2, ]■' 3, P ), D 2, au fost luate de 
către locatari drept... pșcătorii de 
rufe.

Priveliștea cg o 
oferă rufele ЯЙГ- 
nate in aosate 
balcoane contras
tează putemie eu 
cgg a glastrei» 
cu florj așezate 
la ferestrele apar
tamentelor loca
tarilor eu dragos
te pentru Inimos.

Da — unde lo
catarii au știut 
aă îmbine simțul 
estetic cu cel 
gospodăresc, astă- 
vară balcoanele 
păreau adevărate 
grădini suspen
date. Garoafe, pe
tunii, șalvii. pe- 
largonii și chiar 
gladiole și leandri 
rîdeau îti soare 
încîntînd ochii. 
Elg dădeau blocu
rilor un aspect 
plăcut. E drept, 
acum balcoanele 
respective par 
pustii. Glastrele 
сц flori au fost 
adăpostite de in
temperiile anotim
pului răcoros. Dar 
aceasta nu în
seamnă că unii 
locatori nou mu
tați în cartier, cit 

tălie” eu flori și eonfetii- Aceste 
„proba” s-au transmis din generația 
în generație, devenind azi jocuri tra
diționale marinărești.

O veche vatră 
industrială

La ucuparea Daciei de către ro
mani. pe meleagurile regiunii Bmt, 
meșteșugul prelucrării fierului eane- 
tituia o îndeletnicire a numeroși fo- 
euitari ai acestei regiuni- Semenii 
au înființat chiar o școală pentru 
fierari („Schela Itebrorum") la Ber- 
zobia (astăzi Berzovia), pe cursul 
inferior al Bîrzavei. Pe atunci, ve
tre industrială a Banatului ae afla 
în zona Bocșa - Qena de Fler — 
Dogorea-

Bîraava și-a legat de la începi 
soarta de iuduatria fierului. В pog, 
tg, în țara noastră, riul care din 
cele mai vechi timpuri a slujit la 
topirea metalelor. Astăzi, pe malu
rile Bîrșmvei, la Reșița, cele două 
furnale automatizate de eîfe 700 
mc fiecare dau anual o cantitate 
de fontă de patru ori mai mare de- 
cît întreaga producție a țării în 
1938.

Urși care nu hibernează
LJrșii din grădina zoologică din 

București șe deosebesc de semenii 
lor din păduri. In timp ее o dată eu 
sosirea iernii toți urșii încep s§ hi
berneze, cei aflați la Băneasa con
tinuă a dejecta vizitatorii grădinii 
prin jocul lor. pe zăpadă și o vioiciu
ne neobișnuită. Pierderea instinctului 
de hibernare la urșii în captivitate 
face obiectul observației biologilor. 
Se considera t-a acest fenomen aur- 
vine nu datorită frigului, ci lipsei 
de hrană. In stare liberă, ursul, lip- 
sit de alimente, își reduce iarna fupe- 
țiifoi vitale. In timpul în care ș? 
află cuprins de somnul profund ce 
durează luni de zile, organismul său 
epnsiimă rezervele de grăsime acu
mulate toamna. In grădina zoolo
gic:! îpșă, unde hrana le este asigu
rată, urșii nu intră în hibernare. O 
reminiscență a acestui fenomen este 
însă consumul mic de alimente pe 
tot timpul rece.

și alții mai vechi trebuie să trans
forme balcoanele în uscătoril de rufe. 
Mai ales că la blocurile amintite, de 
fiecare intrare există cîte două și 
chiar trei uscătorii de rufe.

MARGARETA MICA



*

Flanca politică eficace
(Urmate mu pag. l-a) Șaretei mobilizatoare

Probleme dintre cele mai ітроь 
tante ca realizarea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor, calitatea cărbu
nelui, aprovizionarea sectoarelor și 
brigăzilor cu materiale și utilaje, res
pectarea N.T.S.-ului au făcut obiectul 

comitetului
pectarea N.T.S.-ului 
unor plenare ale 
partid.

de

Un indice
au 
de

deficitar
In cadrul lucrărilor conferinței 

fast dezbătute și aspectele legate 
un indice care continuă să fie de
ficitar la mina Uricapi — calitatea 
Cărbunelui. Pentru depășirea normei 
de cenușă admise, exploatarea a fost 
penalizată cu 6 264 tone de eărbune. 
AȘa eum au arătat în euvîntul tor 
delegații Cîrciumaru Victor, Zineă 
Florea și tovarășii Șăbău ioșjf și 
Teslici Nicolae, invitați la conferin
ță, aeeastă stare de lucruri se dato- 
rește faptului că nu s-a creat încă 
o opinie de masă pentru îmbunătă
țirea calității cărbunelui. Brigăzi fpm • 
tașe sau evidențiate ca cele conduse 
de minerii Năsălean Miron, Cîrciu- 
meru Victor, Burtea Niță, Apostol 
Vasjle, Poloboc Costache, Uliu Gheor- 
ghe, continuă să trimită la ziuă can
tități mari de șist în vagonețele cu 
cărbune.

Rezultatele obținute de mina Uri- 
eani, S’3 mai arătat la conferință, 
puteau fj și mai bune dacă ș-аг fi 
acordat disciplinei în muncă o aten
ție mai mare. Darea de seamă a ci
tat numele minerilor Dobai MihaL 
Scorpie Nicolae, Vereș Bela. Biro 
Mihai, Stoi Nistor care lipsesc nemo- 
tivat de la lucru. In ceea ce privește 
îmbunătățirea calității cărbunelui și 
disciplinei în producție, prea puțin 
au făcut și organizațiile de masă, 
comitetul sindicatului ȘÎ organizația 
U.T.M. de la mină.

msTMTANEU; Of urî de suporteri

Njci 
cer- 
n-au

Mai dăunăzi, o bună parte din 
localitățile Văii Jiului erau împînzite 
cu afișe care anunțau cum că pe 
Btadionul din Lonea se va desfășura 
meciul -de fotbal din cadrul „Gupei 
de toamnă”, dintre Minerul Lupeni 
și Știința Petroșani. Cînd e vorba 
de a-și. susține echipa, inimoasa ga
lerie studențească a răspuns mereu 
„prezent". Așa a făcut și acum, 
cerul moherit, nici ploaia ce se 
nea măruntă Și rece djn înalt 
putut constitui un obstacol.

încurajată frenetic de suporteri, 
echipa studenților a început meciul 
furtunos. Pînă la pauză a și înscris 
două „boabe" în poarta luperjeniJor. 
La reluare scorul se majorează la 
4—0 în favoarea Științei. Deși era 
frig, galeria studenților a aplaudai 
pîliă la transpirație, Nu-i e dat doar 
în fiecare zi, unei echipe de regiune, 
fie ea și fruntașă să înscrie 4 goluri 
în poarta unei echipe de categoria 
B. fără să primească nici unul. Ir 
aces) răstimp, galeria lupenenilnr 
tăcea chitic, „înghețată" undeva în 
colțul tribunei. Iată însă că „pică" 
un gol și în poarta studenților. Ga
leriei din Lupeni i-a venit un pic

0 intervenție îndrăzneață
c
A
R
N
E
T

Echipa de specialiști s-a 
adunat în jurul locomoti
vei. Trebuia luată o ho- 
tărîre chibzuită și în ace
lași timp și îndrăzneață. 
Cilindrul exterior de pe 
partea stingă а locomo
tivei primise o fisură pe 
o lungime de 300 mm. 
Era necesară demontarea, 
sudarea și apoi strmjjjrea 
lui, Toate lucrări de mare

precizie, Cilindrul nu eîntărea nici 
mai mult nici mai puțin de 1 500 
Kg. Ori cu o asemenea piesă nu e 
ușor să lucrezi. Mașina 
expediată la depoul C.F.R. 
unde se execută reparații 
carea de pe osii.

trebuia 
Simeria 
cu r.idi-
4

Toate acestea le cunoștea foarte 
tune fiecare membru al comisiei. 
Se punea însă problema ea repa
rația să fie executată urgent, eît 
mai urgent-

Șeful echipei de lăcătuși Deatcu 
Dumitru care examina cu multă 
băgare de seamă locomotiva, făau

In anul viitor, planul de producție 
al minei Uricani crește cu 20 000 de 
tone, iar productivitatea cu J3Q 
kg/post. Crește în mod substanțial 
și planul de investiții. Delegații la 
conferință au arătat că sarcinile 
ștșbilite pot fi îndeplinite și Că exis
tă chiar posibilități ca planul de 
producție să fie depășit cu 10 00*) 
tone de cărbune, productivitatea pla
nificată cu 15 kg/post, iar la prețul de 
cost să fie realizate economii de pes
te 220 000 lei. Conferința a obligat 
noul organ ales să desfășoare o sus
ținută muncă pplitieă pentru realiza
rea șî depășirea sarcinilor din anul 
viitor.

☆

In încheierea discuțiilor a luaț cu- 
vîntul tovarășul Momeu Samoilă, 
membru în Biroul Comitetului orășe
nesc de partid Petroșani, care a 
arătat că rezultatele frumoase obți
nute de mina Uricani sînt urmarea 
muncii pline de avînt depuse de în
tregul colectiv al exploatării, în frun
te ou comuniștii, șîflt rezultatul mun
cii politice efița^ Și cuprinzătoare 
pe care a depus-o organizația de 
partid. Tovarășul Momeu a recoman
dat noului organ ales să țină seama 
de deficiențele arătate în conferință, 
să îndrume cu atenție acțiunea de 
îmbunătățire a calității cărbunelui, 
a disciplinei în muncă, să stimuleze 
inițiativa creatoare și să orienteze 
munca politică de masă spre realiza
rea celor mai 
conomiee, spre 
a experienței

Conferința a 
partid de la mină, 
prima sș plenari, a 
tar pe tovarășul Plic

importante sarcini 
promovarea noului 
înaintate, 
ales noul comitet 

iar acesta.
replies ca secre- 
Alexandru.

e-
și

de
în

„piuitul1*. Pînă la urmă, minerii au 
mai înscris trei goluri și iată că 
minutul 90 arăta egalitate. Suporte
rii lupeneni s-au încălzit de-a hî- 
nelea. „Hai Minerul" alterna cu „Hai 
Știința". Duelul de pe teren s-a ex
tins și în tribune.„ T...................... ..............

Pentru desemnarea învingătorului | 
au fast necesar# 
prelungiri. Mai ru- 
ținați, jmtorii do 
la Minerul au în
scris încă un gol 
si victoria le-a 
revenit cu 5--4. 
Suporterii echipei 
Știfata au oftat 
din adincul plămî- 
Ililor. 
balul, 
cînd 
cînd 
dintre

Cu toate ofurilg 
însă, fotbalul 
place.

Așa e fot- 
cu oluri 

pențru unii 
pentru alții 

suporteri.

eilin-

nedu- 
vîrstă

cîteva calcule ea pentru sine apoi 
spuse celor de față:

— Părerea mea eats să demon
tăm cilindrul și eă-1 trimitem Ia 
Simeria pentru sudare. Intre timp 
oamenii din echipa mea o aă exe
cute celelalte lucrări de reparații 
Pe demontarea și montarea 
drului mă voi îngriji eu.

Coi de fată î] priviră cam 
meriți. Un muncitor mai în 
intră în discuție;

Are dreptate Deateu, Și la 
noi se poate face reparația aceas
ta. Avem doar și noi oameni pri- 
cepuți,

r- Q asemenea reparație însă în 
depoul nostru nu s-a mai execu
tat. Ne asumăm o mare răspun
dere I — interveni un alt munci
tor oare se alătură celor din jurul 
locomotivei.

Discuții s-au purtat multe. Au 
fost păreri și păreri, Pfnă la ur
mă lucrarea a fost încredințată 
brigăsii condus» de Des teu Du
mitru.

Primii <5U care șeful de echipă

h «MM» de auH»bu—

Un<te~i sala 
Oe așteptare f

Ora prhizului. In stația de auto
buze din Piața Victoriei din Petro
șani geci de pamenj așteaptă 
rea mașinilor de Gimps și Urioapi. 
Bate un vînt rece. In lipsă da altce
va, călătorii discută. O femeie în
soțită de o fetiță zgribulită se adre
sează unui cetățean de alături :

— Nu înțeleg de ce I.C.O Petro
șani qu amenajează o sală de aș
teptare 1... Doar e frig, far să 
tepți afară sosirea mașinilor nu-î 
plăcut deloc.

— Intr-adevăr 
tățeanul 
zolve problema nu 
în celelalte stații.

Un vînt subțire 
făcîndu-i pe cei ce așteptau să se 
gîndeaecă ₽u rgproș |a conducere» 
I.G.O. care dă dovadă de attte nepB- 
șare fșță de călători...

încuviință ee- 
ar fi timpul să se re- 

npmai atei, ei și

începu să bată.

Politețe-
S-a întîmplat luni, 23 nofenihrie 

a.c. în jurul orei 12. Autobusele so
seau în stație unul după altul Și se 
aliniau la tacurile ce le erau rew 
vate în Piața Victoriei dm Petro
șani. Autobuzul 52 495 urma să ple
ce peste cîteva minute spre Lonea. 

O femeîe ina' *n vîrstă, purtînd pe 
umăr un bagaj, se apropie de ușa 
din față voind să întrebe ceva. Șo
ferul autobuzului. care se afla îp 
ușă, crezînd că vrea să se urce, o 
împinse „politicos" cu piciorul și în
cepu s§ țipe la eș :

— Dude prin spate, doar 
pe acolo se urcă lumea-

Vocea ridicată a șoferului, 
șî „gestul** lui au indignat 
lățorji aflați În stație. Oamen’i s-au 
întrebat: Oare mai cuviincios nu i 
pe putea adresa călătoarei. Nu era 
mai civilizat ea, văzînd-o cu atîțea 
bagaje, s-o fi ajutat să urce În ma
șină în loc s-o împingă cu piciorul ? 
Toți cei de față au condamnat com
portarea șoferului de pe autobuzul 
nr 52 495. Ar fi de dorit ca aseme
nea „gesturi" să fie evitate.

vezi că

preeum 
pe eă-

a-a conafătuit asupra acestei lu
crări au fost lăcătușii Ciacîrlan 
Ghwghe și Pop Gh'eorghe. Au 
fost încunoșflintati și ceilalți lu
crători. Cu toții au aprobat hqiă- 
rîrea șefului de echipă și chiar a 
doua zi munca a început ou mult 
entuziasm. Cu grijă și migală, cu 
multă îndemînare ei au demontat 
cilindrul care a fost expediat la 
Simeria. Și reparațiile au conți
nuși Sub îndrumarea atentă a lui 
Deatcu Dumitru instalațiile defec
te ale locomotivei au fost puse la 
punct. A venit și ziua cînd а fost 
montat cilindrul. Probele care s-au 
făcut au demonstrat măiestria lă
cătușilor conduși de Deatcu Du
mitru, Lucrările executate au pri
mit calificativul de „foarte bine!‘.

...Dacă veți avea prilejul să că
lătoriți cu trenul pe ruta Subce- 
iate—Bouțari și veți întîlni în vreo 
stație locomotiva ou nr, 40002 aă 
știți că viata ei au prefungit-o lă
cătușii Ciocîrlan Gheorghe, Pop
Gheorghe și alți lucrători 
chipa lui Deatcu de la 
C.P.R. din Petroșani. Sînt 
tori harnici și pricepuți.

din e- 
depotd 
lucră-

F. 6.

Зш.иююв la dotI Шт romînesc
tt

g In sate cinematografului „7 Noiembrie" din Petroșani a avut loc 
£ joi seara un simpozion literar care a avut ca temă „Noul Him ro-
> rnînesc „Străinul". Cu acest prilej, tovarășul Căpitanu Dumitru dș ia 
ș Teatrul de stat din Petroșani a vorbit despre creația literară « tîpă- 
b rulpj scriitor Țițus Pgpnvicî. după готцпрі căruța a fost realizat Hl- 
р. inul. Ajungînd la romanul „Străinul" vorbitorul a scos în evidență 
S caracterul popular al romanului, forța sa expresivă, puterea de convin
> gere asupra evenimentelor care au precedat eliberarea patriei noas- 
b tre de sub jugul fascist, precum și cîteva zile după acest moment 
p crucial din viața poporului nos 1гц.
f Vorbind despre realizarea artistică a filmului „Străinul** tînlra 
b actriță Geot'geța Nicolae a remarcat succesele obținute în ultimii #ni 

de cinematografia romînească, succese repurtate atît în țară, cît și pe 
ecranate altor țări unde filmele noastre au fosț prezentate.

apoi Ulmul eare s-a bucurat de aprecierea unanimă a

«
І A rulat
M spectatorilor,

-ftf

Ritm de muncă susținuți
(Urmare din pag. l-a)

puțul Sud Aninoasa. 
cărbune de Ia Ani- 
ț)e turboppinpreaoare 
D. și turnul de ră-

întîraiere a unor documentații, de
ficiențe în aprouzionarea șantiere
lor etc. Totodată șantierele aii su
ferit Și din cauza unor deficiențe 
organizatorice, cum sînt indiscipli
na. ucfolosirea din pl'n a timpului 
de lucru și altele. Aceste neajunsuri 
au dus la ramînerea în urmă a 
unui număr însemnat de obiective, 
printre care : instalația definitivă de 
extracție de la 
fpnicutarul da 
qoasa, stația 
din Petrila. T.
^Ifa de Ip Lonea, canalizarea pîrîuluj 
Crividia Vulcan și altele. Luarea 
unor măsuri operative atțt din par
tea unităților de construcții cît și a 
C.C.V.J. în vederea realizării cit mai 
devreme și, pe cît posibil, a reeu 
parării rămînprilor în urmă, se im
pune drept o cerință primordială.

In arai care vine, în fața unităților 
de construcții industriale stau sar
cini. de răspundere. Volumul cons
trucțiilor industriale prevăzute pe 
anul 1965 se ridică la g cifră totală 
de 3-1000 G00 lei. Printre obiectivele 
mai importante ce urmează să fie 
puse în producție se numără liniă 
a III-a de la preparația Corcești, 
mina Dîlja, Concentrarea minei Lo
nea. confirmarea lucrărilor de la mi
na Paroșeni, sînt, de asemenea, lucrări

zi și noapte, Ia Fabrica de pline 
din Petroșani activitatea se desfă
șoară in plin- fată un aspect din 
procesul tehnologic: se cîntărește 
aluatul. 

PROGRAM DE RADIO
29 noiembrie

PROGRAMUL 1. 8,00 Sumarul
presei, 8,30 Teatru la microfon pen
tru copii, 10,00 „Actualitatea muzi
cală", 11,30 „Rebus melodii" — emi
siune de muzică ușoară romîneașcă, 
13,10 De toate pentru toți, 14,15 Sport 
și muzică, 16,30 Interpireți de muzică 
ușoară, 18,40 Concert de seară — mu
zică distractivă, 19,30 „Am îndrăgit 
o melodie", emisiune de muzică ușoa
ră romînească, 20,15 Teatru la mi
crofon, Premiera: „Mascarada". Dra
mă în versuri de Mihail Lermontov. 
PROGRAMUL II. 8,00 Clubul voio
șiei, 10,00 Melodii populare, 11,00 
Transmisiune din sala Ateneului a 
concertului orchestrei gjmfonica a Fi
larmonicii de stat „George Епадсц", 
13,45 Muzică ușoară Interpretată de 
Roxana Matei, 14,13 Cine Șt» cîștigă I 
14,55 Muzică ușoară de compozitori 
romfni, 16,30 Cînfec, joc și vote .bună 
- muzicii popteară, 18,90 „Fite de ca
lender muzical**, 19,95 Program pentru

L »

importante ce ac vor executa ante 
viitor. Imperativul ce se ridică m 

fața unităților de construcții indus 
triale, este evitarea situației exis
tente în acest an, executarea în or
dine, conform termenelor stabilite a 

. obiectivelor. Șe impune deci, ca con
ducerea C.C.V.J. să ia mășurj ur
gente pentru întocmirea documenta
ției tehnice și contractarea utilajelor 
tehnologice, să acorde mai mult spri
jin I.C.M M. Petroșani în reorttb- 
rea muncitorilor ,necalificați . și a 
cadrelor tehnice de specialitate, Iar 
Direcția comercială să asigure apro
vizionarea ritmică cu materialele 
necesare.

Pentru a da posibilitatea orga
nizațiilor de construcții de a se a- 
proviziona din timp cu materialele 
și confecțiile necesare, recenta ple
nară a comitetului orășenesc d« 

partid a cerut unităților beneficiare, 
ca atît documentația tehnică de exe
cuție cît și utilajele tehnologice să 
fie puse Ia dispoziția organizațiilor 
respective cu 3 luni înainte de data 
stabilită pentru atacarea lucrărilor 
obișnuite și cu 6 luni înainte pen- 
try atacarea lucrărilor speciale. Este 
o indicație ce șe cere respectată în
tocmai.

Organizațiile de partid, conducerile 
tehnice din unitățile de construcții 
industriale trebuie să mobilizeze tos 
te forțele ca 
executate din 
tîrziere.

noile obiective să f|f 
timp, fără nici o în-

Intllnlri! ti eiltentlațll
(Urmare din pag. l-a)

1,363 tone cărbune pe poet, față 
1,369 tone planificat.

Sînt cifre semnificative. Semnifi
cativ e și faptul că alături de bri
găzile conduse de Cristea Aurel, 
David loan, Schneider Francisc și 
Moisiu Remus, mina Aninoasa se 
mîndrește cu încă aproape 100 de 
brigăzi și echipe evidențiate în în
trecere. Intîlnirea cu evidențiațli în 
întrecerea socialistă e plăcută. И 
poți întîlni pe panourile de onoare, 
la locurile lor de muncă. Să-l în- 
tîlnești pe toți însă nu-i posiibH. Mi
na Aninoasa se mîndrește țn prezent 
ou 1 143 de evidențiat! în întrecere 
și numărul lor este în continuă 
creștere.

iubitorii de roma'îțe, 19,35 Duete ce
lebre din opere, 20,00 Emisiunea dis
tractivă „Dialog cu nimica ușoară", 
21.ЗД Contemporani cu apariția poa- 
mutai „Luceafărul1* de M. ЕгШяадсм, 
21,45 Muzică de dana.

Cinem atografe
29 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Străinul; REPUBLICA: Rocco șî 
frații săi; PETRILA' ș Anotimpuri; 
LONEA — MINERUL: Comoara (Jta 
Iacul de argint; LJVEZENI; Oameni 
de afaceri; lSCRONf : 
ANINOASA: Ucigașul 
CAN I Atenție părinți; 
Colegii; PAROȘENI: 
pălăvrăgeli; LUPENI - MUNCITO
RESC > Liturghia de ta infanta 
nopții.

Doi col ouai; 
plătit; VUL-
CRIVIDIAi 

Dragoste ți
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STEAGUL ROȘU

Raportul Comitetului 
științific al O.N.U.
NEW YORK 27 
Ea New York a 

tății raportul Comitetului științific al 
O.N.U. privind stadiul actual de ra
dioactivitate în atmosferă. Acest ra
port va fi prezentat celei de-a 19-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. 
Comitetul, format din 77 de oameni 
de știință din Argentina, Australia, 
Brazilia, Marea Britanie, Belgia, 
Canada, Cehoslovacia, Franța, In
dia, Japonia, Mexic, Suedia, Repu
blica Arabă Unită, U.R.S.S. și S.U.A., 
constată cu satisfacție că în ultimii 
ani s-a înregistrat o scădere a căde
rilor radioactive provenite din 
periențele cu armele 
în a.nul 1962 căderile 
fost 
anii 
1963
gistrat în anii anteriori.

In raport se arată că în acest an 
căderile radioactive reprezintă două 
treimi din cele înregistrate în cursul 
anului 1963 și că în anii viitori se 
poate prevedea o scădere continuă a 
acestor căderi radioactive.

(Agerpres). 
fost dat publici-

ex-
atomice. Dacă 
radioactive au 
mari decît în 

timpul anului
de trei ori mai
1960—1961, în
ele au scăzut sub nivelul înre-

(Agerpres).
Ioc o întrunire a con-

litrunlm [ODiliiterlI P.S.I.
ROMA 27 
Joi a avut

ducerii Partidului Socialist Italian ta 
cadrul căreia secretarul partidului, 
Francesco de Martino, a făcut o ex
punere asupra rezultatelor obținute 
de partid la alegerile 
de la 22 noiembrie și a 
secințele pe care le vor 
In ședință s-a discutat,
situația creată ca urmare a îmbolnă
virii președintelui republicii Antonio 
Segni. De Martino a subliniat că este 
necesar ca această situație să fie 
rezolvată de urgență.

administrative 
analizat con- 
avea acestea, 
de asemenea,

Un nou act de provocare 
la adresa R. D. Vietnam

Stanleyville

HANOI 27 (Agerpres).
Șeful misiunii de legătură al 

matei Populare Vietnameze, Ha 
Lau, a transmis președintelui Comi
siei internaționale de supraveghere 
și control din Vietnam un mesaj, ta 
care se arată că, în noaptea de 25 
noiembrie, nave de război americane 
și sud-vietnameze au trecut parllej» 
17 și au bombardat, timp de o oră, 
insula nord-vietnameză Con Co, si-

Ar-
Văn

tuată în apele teritoriale ale părții 
de nord a zonei demilitarizate. In 
mesaj se protestează împotriva aces
tei .acțiuni, considerată ca un act de 
provocare la adresa R. D. Vietnam 

■ și o încălcare a acordurilor din 1954 
cu privire la Vietnam. Misiunea de 
legătură cere Comisiei să ia măsuri 
pentru a se pune de 
unor ademenea acțiuni și pentru 
pliearea întocmai a acordurilor 
la Geneva.

îndată capăt
a-
de

DECLARAȚIA AGENȚIEI T. A. S. S
MOSCOVA 27 (Agerpres).
In legătură cu violarea recentă a 

teritoriului R. D. Vietnam de către 
avioane militare ale S.U.A.. agenția 
TASS a fost împuternicită să dea 
publicității o declarație, in care se 
arată că în Uniunea Sovietică este 
condamnată cu hotărîre această ac
țiune agresivă 
capăt oricăror

și se cere să se pună 
provocări de acest

gen împotriva R. D. Vietnam. Aces
te provoeări reprezintă o încălcare 
grosolană a acordurilor de la Gene
va și se află într-o contradicție fla
grantă cu normele dreptului inter
national. Uniunea Sovietică, se spu
ne în declarația TASS, nu poate ră- 
mîne indiferentă fafă de soarta unei 
țări socialiste frățești și este gata 
să-i acorde ajutorul necesar.

SeiBiarea dioioeoIoIdî [Misiei рниоіе (Ш 
mini (ontrliil eileiior

(Agerpres). 
fost semnat

15-a ședințe
proto- 
a Go- 
pentru

MOSCOVA 27 
La Moscova a 

colul celei de-a 
misiei permanente C.A.E.R.
comerțul exterior, care s-a desfășu
rat între 17 și 20 noiembrie.
' Comisia a adoptat recomandări, 
care contribuie la lărgirea continuă 
a schimbului de mărfuri între țările 
membre ale C.A.E.R. La ședință au 
fost aprobate propunerile de perfec
ționare a condițiilor generale de 
livrare a mărfurilor adoptate în a- 
nul 1957, ținîndu-se seama de expe
riența acumulată în aplicarea lor în
tre organizațiile de comerț exterior 
ale țărilor membre ale C.A.E.R.

Comisia a aprobat planul de ac
tivitate pe anul 1965 care, printre 
altele prevede examinarea probleme
lor legate de. apropiatele tratative 
și încheierea de acorduri comerciale

termen lung între țările membre 
C.A.E.R. pe anii 1966-1970.

In conformitate cu acordul dintre 
C.A.E.R. și guvernul Iugoslaviei cu 
privire la participarea R.S.F. Iugo
slavia la lucrările organelor C.A.E.R., 
la ședința Comisiei au participat re
prezentanți ai Iugoslaviei.

In calitaie de observatori la șe
dința Comisiei au participat repre
zentanți din partea R. D. Vietnam, 

Și

pe 
ale

R. P. Chineze, R.P.D. Coreene 
Cubei. 4

Deficitul comercial 
al Angliei

LONDRA 27 (Agerpres). 
Ministerul Comerțului al Angliei

Intervenția trupelor federale braziliene 
în statul Goias

RIO DE JANEIRO 27 (Agerpres).
După ce președintele Braziliei, 

Castello Branco, a emis decretul prin 
care a hotărît intervenția trupelor 
federale în statul Goias, el a trecut 
la acțiuni concrete. Intr-un comuni
cat se precizează că colonelul Meira 
Matos, șeful adjunct al cabinetului 
militar al generalului Castello Bran
co, a fost numit comisar guverna
mental în statul Goias și acesta se 
află deja la Goiania. capitala statu
lui. Agenția France Presse transmite 
că trupele federale au ocupat Goia
nia de o săptămînă și că ele conti
nuă să primească puternice întări
tori pe calea aerului.

de Janeiro au 
alarmă unități 
navale. In ca- 
Congresui s-a 

măsurile

. îgenția United Press International 
semnalează că la Rio 
fost puse in stare de 
ale forțelor aeriene și 
pitala țării, Brasilia,
întrunii pentra a discuta 
luate de Branco în legătură cu eve
nimentele din Goias.

După cum se știe guvernul fede
ral al Braziliei a acuzat pe guver
natorul statului Goias, Mauro Bor
ges, de conspirație și i s-a cerut să 
demisioneze. Borges continuă să se 
afle în palatul 
capitala statului 
colaboratorii săi

a 
dat publicității cifrele deficitului co
mercial al Angliei pe ultimele patru 
hi-ni. Deficitul se ridică la suma de 
51 de milioane lire sterline pe lună, 
în comparație cu 44 milioane lire 
sterline lunar în cel de-al doilea tri
mestru al anului și 35 milioane lunar 
în primul trimestru.

Exporturile britanice spre 
în special spre țările Pieței 
au 
un puternic declin. In 
importurile, acestea au continuat să 
crească, fiind 
ale acestui an 
mari decît ta 
nului 1963.

înregistrat în această
ce

Europa, 
comune, 
perioadă
privește

pe primele zece luni 
cu 14 la sută mai 

aceeași perioadă a a-

La. Saigon

Situația continuă
SAIGON 27 (Agerpres).
La Saigon, unde cu două zile în 

urmă a fost instituită legea marțială, 
situația continuă să fie încordată. 
Punctele strategice importante ale o- 
rașului, îndeosebi sediul președinte
lui statului și alte clădiri ale oficia
lităților au fost puse sub paza unor 
gărzi bine înarmate. Corespondentul a- 
genției France Presse relatează că 
împrejurul palatului președintelui a 
fost pusă sîrmă ghimpată pentru a-i 
opri pe demonstranți. Străzile sînt 
patrulate de detașamente ale arma
tei și poliției, în stare de luptă. Șco
lile stat închise și ordine speciale 
interzis grevele. In conformitate 
legea marțială, primul ministru 
guvernului „civil" sudvietnamez
încredințat din nou armatei menține
rea ordinei „pentru a evita reizbuc-

au 
cu . 
al 
a

guvernatorului din 
Goias, împreună cu 
politici apropiați.

să fie încordată

DRESDA. Fabrica de instrumen
te electrotehnice din Dresda 
(N.D.G.) a început producția unui 
nou defect os cop „FOG-101“. Cu a- 
jutorul acestui aparat, de mare sen
sibilitate, defecțiunile intervenite în 
rețelele de energie electrică și tele
comunicații pot fi detectate cu pre
cizie de la o distanță de 250 ki
lometri.

Un viguros contraatac 
al forțelor patriotice

STANLEYVILLE 27 (Agerpres).
Răsculații congolezi au lansat ier; 

seara un viguros contraatac împo
triva trupelor belgiene și a unități
lor guvernamentale congoleze din 
Stanleyville, reocupînd o parte din 
oraș, transmite corespondentul din 
Stanleyville al agenției Reuter. Lup
te crîncene se desfășoară în secto
rul european al orașului și în unele 
cartiere africane. Situația este în
cordată, relevă agenția, care citează 
declarațiile unui ofițer belgian potri
vit cărora trupele guvernamentale 
și cele belgiene „nu mai controlea
ză decît o milă pătrată în centrul 
orașului*1, Corespondenții de presă, 
reîntorși joi seara la Leopoldville, 
transmite la rîndul său agenția 
France Presse, apreciază în generai 
că nimic nu poate fi considerat de
finitiv încheiat la Stanleyville.

In localitatea Paulis, unde au fost 
parașutați ieri parașutiștii belgieni, 
continuă operațiunile. Trupele bel
giene desfășoară acțiuni militare pe 
o rază de 30 km în jurul orașului. 
Populația albă a fost evacuată la

Leopoldville. Este însă greu de spus 
că orașul a fost scos definitiv de 
sub controlul răsculaților. 
France Presse precizează 
mai apropiate unități ale 
guvernamentale congoleze 
încă la aproximativ 350 km de Pau
lis și pentru a ajunge în oraș ar,tre
bui să înfrîngă rezistența îndîrț--ă 
a răsculaților.

Citind surse bine informate din 
Nairobi, agenția France Presse re
latează că reprezentantul răsculați
lor, Thomas Kanza, a primit o tele
gramă prin care i se face cunoscut 
că Christophe Gbenye, conducătorul 
guvernului de la Stanleyville, pre
cum și ceilalți conducători ai forțe
lor patriotice se află ta siguranță.

La Bruxelles, ministrul de exter
ne belgian Spaak a declarat că o- 
perațiunile de evacuare a albilor din 
regiunile ocupate de partizani s-au 
încheiat. El a afirmat 
belgiene ar putea să se 
bazele lor din Belgia, 
săptămînii viitoare.

Agentia 
că cele 
trupelor 
se află

că trupele 
reîntoarcă la 
la începutul

Comumcatul Consiliului național 
de eliberare

BRAZZAVILLE 27 (Agerpres).
Intr-un comunicat difuzat 

noiembrie la Brazzaville 
Consiliul național de 
Congoului (C.N.E.) se

la 26 
de către 

eliberare a 
spune că 

miercuri a dispărut de la reședința 
sa din Leopoldville, Antoine Gizenga, 
care se afla sub stare de arest. 
C.N.E. face apel la Organizația Uni
tății Africane să contribuie la sal
varea vieții lui Gizenga.

a Congou)ui
Comunicatul subliniază că ocupa

rea Stanleyville-ului nu va avea re
percusiuni asupra revoluției congo
leze. Consiliul național de eliberare 
adresează guvernelor Belgiei și 
S.U.A. un protest energic împotriva 
acestui act de genocid față de po
norul iubitor de pace al Congoului 
și cheamă pe patrioții congolezi să 
continue lupta nobilă pentru elibera
rea patriei.

Statele africane continuă
să condamne intervenția străină

DAR ES SALAAM 27 (Agerpres).
Conducătorii și guvernele statelor 

africane continuă să condamne inter
venția militară străină ta Congo.

Intr-o declarație făcută presei, pre
ședintele Republicii Unite Tanzania, 
Julius Nyerere, a declarat că „a- 
ceastă intervenție constituie o insultă 
la adresa continentului african și va 
avea repercusiuni inevitabile asupra 
statelor independente din Africa"

In numele guvernului sirian, mi
nistrul informațiilor al Siriei, Mas- 
hour Zeidoun, a declarat că inter
venția parașutiștilor belgieni î»

Congo constituie un amestec în tre
burile poporului congolez, care luptă 
pentru libertate și suveranitate na
ționale. El a exprimat sprijinul 
Siriei pentru lupta poporului con
gelez împotriva intervenției militare 
străine.

Disputele și conflictele între sta
tele africane, se spune în declarația 
guvernului Zambiei, trebuie să fie 
rezolvate de către Organizația Uni
tății Africane și Națiunile Unite șl 
nu pe calea intervenției militare 
străine.

z-
Г

î

nirea demonstrațiilor". In urma con
vorbirilor cu membrii guvernului, eu 
ofițerii superiori ai armatei,, ta pri
mul rînd cu generalul Khanh, care 
continuă să fie „omul forte" al re
gimului sudvietnamez precum și cu 
oficialități ale ambasadei americane, 
primul ministru Huong a anunțat nu
mirea unui, nou guvernator militar 
al Saigonului, în persoana genera
lului Pham Van Dong.

Observatorii politici 
remarcă existența unei 
poziții față de actualul 
vietnamez, îndeosebi ta 
diștilor.

Reține atenția aprecierea corespon
dentului agenției Associated Press, 
potrivit căreia „cheia menținerii po
zițiilor actualului guvern condus de 
Huong este în continuare tot spri
jinul armatei".

din Saigon 
puternice o- 
guvern sud- 

rtadul bu-

CAIRO. Partidul Congresul pan- 
african din Republica Sud-Africa- 
nă a salutat hotărîrea primului 
ministru britanic. Harold Wilson, 
de a institui un embargo asupra 
exportului de arme în R.S.A. De
clarația partidului exprimă satis
facția că de Ia venirea la putere 
a guvernului laburist, acesta nu a 
emis nici o licență pentru exportul 
de arme în Republica Sud-Afri- 
cană.

</)e zeiirt
panii de transport din oraș. Gre
viștii cer sporirea salariilor.

VARȘOVIA. In cele trei trimes
tre ale anului flota comercială po
loneză a fost înzestrată cu opt 
vase noi de producție proprie. Ce) 
mai mare din ele are un deplasa
ment de 14 000 tone, iar celelalte 
între 700 și 8 500 .tone. La sfîrși- 
tul lunii septembrie 
comerciale poloneze 
1228 000 tone (196 
comerciale în acest 
portat 7,5 milioane
și circa 14,5 mii pasageri.

PHENIAN. In R.P.D. Coreeană 
se dezvoltă rapid industria grea. 
Astfel în anul 1963 producția 
dustriei extractive a crescut de 
ori față de 194&, de produse 
oțel de 203 ori, metalurgice de
ori. In perioada de după război în 
Coreea de nord au fost construite 
numeroase hidro și termocentrale, 
precum și peste 1200 de stații 
centrale cu o putere medie.

TOKIO. Potrivit agenției Ja-

tonajul flotei 
a fost de 

vase). Vasele 
an au trans- 

tone mărfuri

C AN BE R A. Greva șoferilor și a 
personalului necalificat de la fir
mele de transport din Sydney, de
clarată cu cîteva zile în urmă, ia 
o amploare tot mai mare. La a- 
ceastă acțiune participă în prezent 
3 000 de muncitori de la 18 com-

in-
15 
de 
25

pan Press, Eisaku Sato, noul 
prim-ministru al Japoniei, ur
mează să șe întîlnească cu Lindon 
Johnson, președintele S.U.A., între 
10 și 15 ianuarie anul viitor.
. KHARTUM. Guvernul Sudanului 
a autorizat reapariția cotidianului 
„Al Midan“, care a fost interzis 
in noiembrie 1958 de autoritățile 
vechiului regim. In primul său e- 
ditorlal, ziarul expus potrivit 
agenției France Presse — „punctul 
de vedere oficial al Partidului co
munist din Sudan asupra tuturor 
problemelor din actualitatea suda- 
neză". Peste cîteva zile va apare 
un alt cotidian — „Al Taliva" (A- 
vangarda).

SANAA. Potrivit știrilor sosite 
din capitala Yemenului, agenția 
Reuter transmite că în Munții Ra- 
zeh, în apropierea frontierei cu A- 
rabia Saudită, au loc lupte între 
trupele guvernului yemenit și cele 
ale forțelor regaliste. Aceasta ex
plică de ce a fost amînată din nou 
întrevederea dintre cele două părți, 
care urma să aibă loc la 30 no
iembrie.
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